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         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Hà Tĩnh, ngày 14   tháng 02 năm 2017 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; 

- Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thành phố, thị xã 

 
 

Thực hiện Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/06/2014 của Chính phủ 

Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong 

lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, Quyết định số 3255/QĐ-BVHTTDL ngày 

16/09/2016  của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Ban hành Kế hoạch 

xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di 

sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai – Năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Phòng Văn hóa, Thông 

tin phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể liên quan thực hiện các nội dung sau: 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 62/2014/NĐ-CP 

ngày 25/06/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân 

nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 

Hai – Năm 2018 để các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực di sản văn hóa 

phi vật thể trên địa bàn được biết và triển khai thực hiện. 

- Tổ chức xét tặng và hướng dẫn các cá nhân lập hồ sơ, tổ chức xét tặng 

và tổ chức các thủ tục đề nghị xét tặng theo Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 

25/06/2014 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân 

dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.  

Hồ sơ đề nghị xét tặng gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 

30/7/2017.  

Để đảm bảo quyền lợi và tôn vinh các cá nhân có nhiều đóng góp trong 

lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, đề nghị các huyện, thành phố, thị xã nghiêm 

túc chỉ đạo triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó VP Sở; 

- Lưu: VT. 
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